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De Zoogdiervereniging VZZ is niet aansprakelijk voor gevolgschade, evenals voor schade welke voortvloeit uit
toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van de Zoogdiervereniging
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© Zoogdiervereniging VZZ.
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven,de Zoogdiervereniging VZZ en
Landschapsbeheer Flevoland, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan
waarvoor het is vervaardigd.

2
vleermuizen ‘Bos en Water’ te Haastrecht / Zoogdiervereniging VZZ 2006

Inhoud
Pag.
1
1.1

Inleiding ……………………………………………………………………………..
Achtergrondinformatie plangebied ……………………………………………….

4
5

2

Werkwijze …………………………………………………………………………...

6

3

Resultaten …………………………………………………………………………..

7

4

Analyse en interpretatie …………………………………………………………...

13

5

Conclusies en aanbevelingen …………………………………………………….

14

6

Referenties ………………………………………………………………………….

16

3
vleermuizen ‘Bos en Water’ te Haastrecht / Zoogdiervereniging VZZ 2006

1 Inleiding
Op de locatie Bos en Water tussen het bosgebied ‘Bisdom van Vliet’ en de woonkern van Haastrecht
zullen ongeveer 80 woningen gerealiseerd worden. Ten behoeve van de waterberging en
waterhuishouding, worden vaarten en sloten tussen het bos en de nieuw te realiseren wijk aangepast.
Er zijn voornemens hiervoor ook een klein deel van het bosgebied te kappen.
Het plangebied is gelegen in de zuidwesthoek van de kern van Haastrecht. Aan de westkant wordt de
locatie begrensd door het bos ‘Bisdom van Vliet’ en aan de oostkant door de bestaande woningen van
de wijk Bergvliet. Aan de noordkant wordt de locatie begrensd door de Korte Tiendweg en aan de
zuidkant aan weidegebied. De locatie ligt op de grens van de km-hokken X112/Y445 en X113/Y445.
In het kader van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied, dienen de gevolgen
van de ruimtelijke ingrepen op de aanwezige flora en fauna te worden weergegeven. In dit kader is
door Aqua-Terra Nova BV al een Eco-Effectscan uitgevoerd voor het plangebied. Hierbij is op basis
van een quick-scan met locatiebezoek gebleken dat de locatie mogelijk wordt gebruikt door enkele
beschermde dierensoorten. Hierbij gaat het onder andere om vleermuizen.

Figuur 1. Globale ligging van projectgebied en
onderzoeksgebied.
Aqua-Terra Nova heeft daarom aan de Zoogdiervereniging VZZ gevraagd onderzoek te doen naar het
voorkomen van vleermuizen rond de te ontwikkelen bouwlocatie ‘Bos en Water’ te Haastrecht.

1. 1 Doelstellingen
Doelstelling is
- vast te stellen welke soorten voorkomen op de te ontwikkelen bouwlocatie en de directe omgeving
daarvan.
- wat het landschapsgebruik is van de vleermuizen / wat de functie is van het gebied voor
vleermuizen.
- en of er negatieve effecten te verwachten zijn, welke een aanvraag van een ontheffing van de
Flora- en faunawet noodzakelijk maken.
Op basis van deze gegevens worden adviezen geformuleerd om mogelijke effecten van het realiseren
van de bouwlocatie te vermijden, mitigeren, en/of compenseren. Dit zal in eerste instantie gebeuren
op een globaal niveau. Indien nodig kan de Zoogdiervereniging VZZ Aqua-Terra Nova BV begeleiden
bij een gedetailleerdere uitwerking.
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1.1 Achtergrondinformatie plangebied
Het plangebied ‘Bos en Water’ tussen het bosgebied ‘Bisdom van Vliet’ en de woonkern te Haastrecht
heeft een oppervlakte van ca. 2,6 ha. In het gebied bevinden zich diverse watergangen. De huidige
begroeiing bestaat voornamelijk uit grasveld en -land.
Het plangebied grenst aan, en maakt gedeeltelijk deel uit van, de provinciale ecologische
hoofdstructuur. Deze loopt in noord-zuid richting door het bos: ‘Bisdom Van Vliet’. In het zuidelijke
deel van dit bos maakt een strook van 25 meter breed onderdeel uit van het plangebied ‘Bos en
Water’.

De locatie ligt tevens nabij:
- het (toekomstige) natuurgebied Polder De Hooge Boezem;
- de natuurgebieden De Vlot, Krimpenerwaard, de Reeuwijkseplassen;
- Polders Veerstalblok en Het Beijerse.
Bovengenoemde gebieden zijn grootschalige en relatief uitgestrekte weidegebieden waar veel
(beschermde) vogels, amfibieën, libellen en planten voorkomen. Door een "open" verbinding met de
onderzoekslocatie is het mogelijk dat beschermde soorten daar ook gebruik van maken.
Vleermuizen
Beschikbare gegevens: op basis van informatie van internet, naslagwerken en beleidsplannen, en
interview van de gemeente, de provincie en locale zoogdierverenigingen is bekend dat het gebied
en/of de directe omgeving daarvan gebruik wordt door:
- Laatvlieger Eptesicus serotinus
- Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
- Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus
Daarnaast is het mogelijk dat er in of in de directe omgeving van het gebied nog andere soorten
voorkomen:
- Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
- Meervleermuis Myotis dasycneme
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2 Werkwijze

Op basis van het voorkomende landschap en biotoop wordt gesteld dat vleermuizen het plangebied
‘Bos en Water’ tussen het bosgebied ‘Bisdom van Vliet’ en de woonkern van Haastrecht vermoedelijk
gebruiken als jachtgebied en vliegroute/verbinding. Verblijfplaatsen worden in het aangrenzende
landschap, het bosgebied ‘Bisdom van Vliet’ evenals in de al aanwezige bebouwing ten oosten van
het plangebied verwacht.
Het onderzoek richtte zich daarom op het ‘voorkomen van soorten’ en de functies ’jachtgebied’ en
‘vliegroute/verbinding’ van het gebied waar de woningbouwlocatie wordt gerealiseerd.
Daarnaast richtte het zich, in verband met het mogelijk kappen van een klein deel van het bosgebied,
op het ‘voorkomen van soorten’ en de functies ’jachtgebied’, ‘vliegroute/verbinding’ en ‘verblijfplaats’ in
het bosgebied.
Op basis van het landschap, de te verwachten soorten in de regio en de te beoordelen ingreep
achtten wij veldwerk met de bat detector afdoende als methode, en werden overige
veldwerkmethoden niet noodzakelijk geacht. Er werd gebruik gemaakt van detectors van het type
Pettersson D200 / Pettersson D100.
Er werd gewerkt met twee bezoeken op de avonden van 3 en 18 mei 2006.
De periode voor de schemering werd gebruikt voor een algemene verkenning van het gebied en voor
beoordeling van de potenties van de verschillende landschapselementen. De schemerperiode werd
vervolgens gebruikt om eventuele vliegroutes waar te nemen, die tevens aanwijzingen geven over de
aanwezigheid van verblijfplaatsen in de omgeving. De periode na de schemering werd benut om het
gebruik van het plangebied en het aangrenzende bosgebied als jachtgebied te onderzoeken.
In aanvulling daarop werd het gebruik de directe omgeving van het plangebied onderzocht, om het
soortenspectrum in de directe omgeving vast te kunnen stellen, en om een vergelijk te kunnen maken
tussen activiteit in het plangebied en in de directe omgeving daarvan.
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3 Resultaten

Functie: Soorten en jachtgebied
Op 3 mei werden er veel vleermuizen foeragerend in het onderzochte gebeid onderzoeksgebied
waargenomen. Hierbij ging het vooral om het bosgebied en de randzone tussen bosgebied en het
gebied waar de woningbouwlocatie is gepland.
De gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) was het talrijkst met enkele tientallen dieren. Van
de laatvlieger (Eptesicus serotinus) en de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) werden enkele
dieren waargenomen. De gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) werd met een exemplaar
waargenomen (kaarten 1 t/m 4).
Op 18 mei werden er wederom veel vleermuizen waargenomen. De gewone dwergvleermuis was
weer het talrijkst met enkele tientallen dieren. Verder werden een laatvlieger en een paar ruige
dwergvleermuizen waargenomen. De gewone grootoorvleermuis werd niet opnieuw waargenomen.
Wel werd op deze avond een meervleermuis boven een van de plassen in het bosgebied
waargenomen (kaarten 1 t/m 5).
Functie: Vliegroute
Ondanks strategische waarnemingen in het deel van het plangebied waar de woningbouw
gerealiseerd gaat worden, werden er geen routes van vleermuizen vanuit de woonkern, door het
plangebied in de richting van het bosgebied waargenomen.
De meeste dieren komen vanuit het noordelijk gelegen gebied naar het bosgebied en de randen van
het bosgebied. Een aantal dieren kwam ook via de groenstrook (knotwilgen) direct gelegen naast het
te bebouwen terrein het onderzoeksgebied binnen. (kaarten 1 t/m 3).
Functie: Verblijfplaats
In het bosgebied werden geen verblijfplaatsen vastgesteld. Er werden geen routes vanuit de
woonkern naar het bosgebied vastgesteld. Daarom is verder ook niet geprobeerd verblijfplaatsen in de
woonkern op te sporen.
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Kaart 1. Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
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Kaart 2. Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
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Kaart 3. Laatvlieger Eptesicus serotinus
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Kaart 4. Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus
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Kaart 5. Meervleermuis Myotis dasycneme
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4 Analyse en interpretatie
Functie: Soorten en jachtgebied
Het bosgebied ‘Bisdom van Vliet’ heeft een open parkachtige structuur met waterpartijen. Hierdoor
komen er een aantal belangrijke factoren bijeen: water, vegetatie, en veel randstructuren met
beschutting. Het is daarmee een ideaal jachtgebied voor vleermuizen. Dat werd ook door de
gegevens bevestigd. Met 5 soorten (gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone
grootoorvleermuis en meervleermuis) is het zondermeer een rijke locatie. In deze regio is het
bovendien niet uit te sluiten dat op enig moment ook soorten als rosse vleermuis en tweekleurige
vleermuis het gebied bezoeken om te jagen.
Het feitelijke te bebouwen gebied bestaat uit een aantal percelen weiland. Deze gebieden zijn niet
direct toegankelijk. Boven deze weilanden nauwelijks jachtactiviteit waargenomen. Er werden zo nu
en dan alleen een enkele laatvlieger en ruige dwergvleermuis en een aantal gewone
dwergvleermuizen gehoord. We vermoeden dat bij westenwind de luwte van het bos en daarmee de
weilanden mogelijk belangrijker kunnen zijn dan nu vastgesteld kon worden. De laatvlieger,
meervleermuis de en de rosse vleermuis zouden bij westenwind de windluwe weilanden mogelijk als
foerageergebied kunnen benutten. Andere soorten zouden de windluwe zijde van de bosrand als
foerageergebied kunnen gebruiken. In de nieuwe situatie blijft de bosrand als beschut
foerageergebied behouden.
Functie: Vliegroute
Het feitelijk te bebouwen gebied heeft weinig structuren die als route gebruikt zouden kunnen worden.
De gegevens tonen ook dat de structuren aan de rand van het te bebouwen gebied als route
functioneren. Het bosgebied is behalve jachtgebied ook een verbindend gebied.
Functie: Verblijfplaats
De gewone dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis zijn gebouwbewoners en zullen naar
verwachting geen verblijfplaats in het onderzoeksgebied hebben.
De boombewonende ruige dwergvleermuis en de zowel bomen als gebouwen bewonende gewone
grootoorvleermuis daarentegen, kunnen wel verblijfplaatsen in het gebied hebben. Daar zijn tijdens de
inventarisaties geen aanwijzingen voor gevonden. De bomen in het bosgebied naast de bouwlocatie
hebben weinig natuurlijke holten in de zin van spechtengaten of uitgerotte takwonden. Het landgoed
direct ten noorden van het onderzoeksgebied is wat dat betreft geschikter voor verblijfplaatsen van
boombewonende soorten.
Dat wil niet zeggen dat bewoning van bomen door vleermuizen (in het zuidelijke deel van het
bisdom) is uit te sluiten. Solitaire dieren of mannetjes van de gewone grootoorvleermuisen de ruige
dwergvleermuis zoeken regelmatig verblijfplaatsen in holtes of achter de loshangende schors van
bomen. Van de grootoorvleermuis is er een verblijfplaats bekend in de kerk van Haastrecht. Het is
denkbaar dat de jagende dieren vanuit het noordelijkere deel van Haastrecht via het
landgoed/bosgebied tot in het zuidelijke deel van het bosgebied trekken.
De mannetjes van ruige dwergvleermuis kiezen vaak de ruimte achter loshangend schors als
paarverblijfplaats. Dit type verblijfplaats is potentieel aan te treffen in het gebied. De baltsactiviteit van
deze soort is echter vooral in het najaar te vinden. Omdat het bosgebied (nog) niet in de herfst is
onderzocht, is beeld van de ruige dwergvleermuis dan ook niet volledig.
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5. Conclusies en aanbevelingen

Functie weilanden: jachtgebied
Het feitelijk te bebouwen gebied vervult een hooguit ondergeschikte rol als jachtgebied voor soorten
als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Daarbij zal het vooral gaan om
windluwe zone dicht tegen het bosgebied aan.
De nieuw aan te leggen wijk biedt in feite de kans meer kleinschaligheid in het gebied te creëren.
Met tuinen met (inheemse) struiken en waterpartijen met oeverbegroeiing kan het gebied geschikter
worden als jachtgebied voor vleermuizen. De nieuw te bouwen woningen bieden kansen om in de
woningen voorzieningen voor verblijfplaatsen aan te leggen.
Wel is het van belang de verlichting van de westelijke rand van de bouwlocatie zo in te richten dat
lichthinder in de richting van het bosgebied en de waterpartijen tussen bosgebied en wijk wordt
voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door beperking van en het op de juiste manier richten van (tuin- en)
straatverlichting. Door het creëren van een dichte begroeiing langs de randen van het bos kan
lichthinder in het bos worden tegengegaan, maar blijft het zaak lichthinder op de (nieuwe) bosrand
tegen te gaan.

Functie bos: Jachtgebied en vliegroute
Het bosgebied ’Bisdom van Vliet’ is van belang als foerageergebied voor vleermuizen. De goede
beschutting tegen wind speelt daarbij in dit open landschap een belangrijke rol. Het kappen van grote
stukken van het bos zal het gebied als foerageergebied minder interessant maken omdat de wind dan
teveel invloed krijgt.
Omdat er weinig bos in de directe omgeving van Haastrecht aanwezig is, zijn de bestaande
bospercelen van groot belang als foerageergebied voor vleermuizen en in de toekomst mogelijk ook
als verblijfplaats voor kraamgroepen van boombewonende vleermuizen.
Het verdient aanbeveling het bos te behouden en ouder en structuurrijker te laten worden.
Het kappen van grote delen van het bos dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Indien kappen
onvermijdelijk is, dient het bos aan de westkant van het bosgebied versterkt en verdicht te worden om
de beschutting tegen wind in het bos te behouden.
De oeverzones van de waterberging die hier gecreëerd gaat worden dient met vlakke natuurlijke
en begroeide oevers zo ingericht te worden dat er jachtgebied voor vleermuizen ontstaat. De
beschutting ligging van dat water in de luwte van het bosgebied, is ook hiervoor een belangrijke factor.
Om de beschutting van het bos in stand te houden wordt aangeraden minimaal één van de rijen
populieren te behouden. Deze rij populieren kan tevens dienst doen als vliegroute. Indien er bomen
gekapt worden wordt aangeraden tussen de overblijvende bomen een afstand van maximaal 20 – 25
meter aan te houden. Aangeraden wordt het verlies aan bomen te compenseren door de aanplant van
nieuwe bomen en de aanplant van dicht struikgewas. Bij de keuze van de nieuwe aanplant wordt
aangeraden voor inheemse soorten te kiezen die veel insecten aantrekken en/of bomen die in de
toekomst door vleermuizen als verblijfplaats gebruikt kunnen worden. Voorbeelden van boomsoorten
die veel insecten aantrekken zijn wilg, linde en eik. Boomsoorten die veel als verblijfplaats gebruikt
worden zijn onder andere eik en beuk.
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Functie bos: Verblijfplaats
Op dit moment lijkt het gebied lijkt als kolonieplaats van geringer belang. Tegelijk kan niet worden
uitgesloten dat de functie van paarverblijf voor ruige dwergvleermuizen aanwezig is.
Het verdient aanbeveling dit te controleren door een onderzoeksronde in het najaar (september).
Los van het al dan niet aantonen van deze functie verdient het aanbeveling het kappen uit te voeren in
een periode die relatief veilig is voor de ruige dwergvleermuis: dus niet in de periode november – half
maart, om eventuele winterslapende dieren te schonen; en niet in de periode augustus – september,
om eventuele in paarverblijven aanwezige dieren en de baltsperiode zelf te schonen.
Ook vanuit de (potentiële) functie van verblijfplaats verdient het aanbeveling het bos te behouden en
ouder en structuurrijker te laten worden. Kappen van grote delen van het bos dient zoveel mogelijk
voorkomen te worden.
Indien kappen onvermijdelijk is, dient geprobeerd te worden de al wat oudere bomen met de
meeste potentie als verblijfplaats (leeftijd, dode takken, loshangend schors) te sparen. Bovendien
dient, in die delen van het bosgebied waar niet gekapt wordt, het beheer gericht te worden op het
ontstaan van ouder structuurrijker bos en het ontstaan van boomholtes.
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